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 چىیسُ:

هی ثبضس. سَسؼِ،  یىی اظ هَضَػبسی وِ زض ازثیبر هبلی ٍ سطهبیِ گصاضی هَضز سَخِ گسشطزُ ٍ فطاگیط لطاض گطفشِ اسز، هجحث سبذشبض سطهبیِ

 ضضس ٍ سساٍم فؼبلیز ّط ضطوز هسشلعم سطهبیِ گصاضی اسز وِ ثبیس اظ عطیك سأهیي هٌبثغ هبلی الظم سحمك دصیطز. زض هسیطیز هبلی اظ زٍ ًَع

م خسیس ٍ ذطیس ًسیِ هٌجغ هبلی ًبم ثطزُ هی ضَز، هٌبثغ هبلی اظ زاذل هَسسِ ٍ هٌبثغ هبلی ذبضج اظ هَسسِ . زضیبفز ٍام اظ ثبًىْب، اًشطبض سْب

 هَاز ٍ هبضیي آالر، هثبلْبیی اظ سأهیي هٌبثغ هبلی هَضز ًیبظ اظ هٌبثغ ذبضخی اسز. 

ٌبثغ اسشفبزُ اظ شذبیط، اسشْالن زاضاییْبئی ثبثز، وبّص زاضاییْبی خبضی ٍ فطٍش زاضاییْبی ثبثز اضبفی ٍ ػسم سمسین سَز، هَاضزی اظ سأهیي ه

ي هٌبثغ هبلی ثِ ّط وسام اظ زٍ غَضر ثبال، ّعیٌِ ّب ٍ آثبضی ضا ثِ زًجبل ذَز زاضز وِ هَسسِ ضا اظ اذص سػوین هبلی اظ زاذل هَسسِ اسز. سأهی

 زض هَضز اًشربة ّط وسام اظ هٌبثغ سأهیي هبلی ًبگعیط هی ًوبیس.

ثبضس اظ سطهبیِ گصاضی هَضز ًظط غطف ًظط ّطگبُ ّعیٌِ ّب ٍ آثبض هٌفی سأهیي هٌبثغ هبلی هَضز ًیبظ، اظ ثبظزّی ًْبیی سطهبیِ گصاضیْب ثیطشط 

ذَاّس ضس. سػویوبر هبلی ّط ضطوز هرػَغبً خْز سأهیي هبلی ضطوز اظ عطیك ثسّسی یب اًشطبض سْبم ػبزی ثبػث ذَاّس ضس وِ سبذشبض 

م اضظیبثی ضطوز زض ثبظاض آى ضا سطهبیِ ضطوز سغییط یبثس ٍ ثط ضٍی سَزآٍضی ٍ ضیسه سْبم زض ثبظاض سأثیط گصاضز ٍ لغؼبً ضهبیِ گصاضاى زض ٌّگب
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هسًظط لطاض ذَاٌّس زاز. اسشفبزُ اظ ًسجشْبی ثسّی یىی اظ ضاّْبی ثطضسی سبذشبض سطهبیِ ضطوز ٍ سدعیِ ٍ سحلیل چگًَگی اضسجبط سبذشبض 

 سطهبیِ ثب سبیط ػَاهل سأثیط گصاض ثط ضطوز اسز.

ثِ آى، فطضیبر سحمیك ضا ثیبى وطزُ ٍ ولیبسی اظ ضٍش آظهَى فطضیبر شوط زض ایي فػل ثب سؼطیف زلیك هَضَع هَضز ثطضسی ٍ اّویز دطزاذشي 

 هی گطزز.

 ثبظزُ ثَضس اٍضاق ثْبزاض,لیوز ًفز:  یولوبر ولیس

 

 

 سؼطیف هَضَع ٍ ثیبى هسألِ 

( ثط ایي MMآغبظ ضس. سئَضی اضائِ ضسُ اظ سَی هَزیلیبًی ٍ هیلط ) 1(1958سئَضی هسضى سبذشبض سطهبیِ ثب سئَضی هطَْض هَزیلیبًی ٍ هیلط )

هغلت سىیِ زاضز وِ سحز چِ ضطایغی سبذشبض ثْیٌِ سطهبیِ دسیس هی آیس ٍ اغَالً سبذشبض ثْیٌِ سطهبیِ چیسز؟ اظ آى ظهبى ثِ ثؼس 

ضی دژٍّطگطاى ثسیبضی سئَضی اضائِ ضسُ اظ سَی آًبى ضا ثِ عَض سدطثی هَضز آظهَى لطاض زازُ ٍ سئَضی ّبی خسیسی ًیع هغطح ًوَزُ اًس وِ سئَ

 خیحی ٍ سئَضی هػبلحِ اظ آى خولِ هی ثبضٌس.سط

( زیسگبُ سٌشی حبون ثَز. ایي زیسگبُ ثط ایي ًظطیِ اسشَاض ثَز وِ هی سَاى ثب اسشفبزُ اظ اّطم، اضظش MMلجل اظ سئَضی هَزیلیبًی ٍ هیلط )

اى ثسّی ّبی ذَز ضا افعایص زٌّس. ثب ضطوز ضا افعایص زاز. ایي ًظطیِ دیطٌْبز هی وٌس ضطوز ّب ثِ هٌظَض وبّص ّعیٌِ سطهبیِ ذَز هیع

، ثط هجٌبی ایي حبل ثب افعایص هیعاى ثسّی ضیسه ًیع افعایص یبفشِ ٍ زض ًشیدِ ثبظاض ًطخ ثْطُ ثبالسطی ضا ثطای ثسّی ّب هغبلجِ هی ًوبیس. ثٌبثطاى

  2(1986ایي زیسگبُ سبذشبض سطهبیِ ثْیٌِ ای وِ ّعیٌِ سطهبیِ ضا حسالل ًوبیس، ٍخَز زاضز. )ًٍَْضى 

سػوین گیطی زض هَضز چگًَگی سأهیي هبلی ًمص ثِ سعایی زض سغییط اضظش ضطوشْب زاضز ٍ ثِ ػٌَاى چبلطی ثطای هسیطاى ثِ ضوبض هی ضٍز. یه 

ی سأهیي هبلی هغلَة اضظش ضطوز ضا افعایص هی زّس، ثط اػشجبض هسیط هی افعایس، سْبهساضاى ضا ذَضٌَز ًوَزُ ٍ هَخت افعایص اػشجبض ضطوز ه

 گطزز.

اظ عطفی سأهیي هبلی ًبهغلَة وِ هَخت ذطٍج خطیبًبر ذبلع ًمسی اظ ضطوز گطزز، اظ اضظش ضطوز وبسشِ ٍ ثب ًبضضبیشی سْبهساضاى ٍ 

هسشمیوی  هبلی سأثیط وبّص اػشوبز ثِ هسیط ّوطاُ اسز ٍ حشی هوىي اسز ثِ ٍضضىسشگی ٍ دبیبى فؼبلیز ضطوز هٌدط گطزز. چگًَگی سأهیي

 ّیْب ٍ حمَق غبحجبى سْبم ٍ زض ًْبیز سبذشبض سطهبیِ ضطوز زاضز.هیعاى ثس ثط

                                                 
1 Modigliani and Miller (1958) 

2 Vanhorn (1986) 



 
 ًگبُ ذبظ یب سَخِ زلیك ثِ ثبظاض سطهبیِ هطرع ذَاّس وطز وِ آیب ضطوز ثطای سأهیي سطهبیِ ثبیس زسز ثِ اًشطبض سْبم ثعًس یب ایٌىِ ثبیس یه

، ثِ عَض هؼوَل زض ایي ظهیٌِ سؼی ًوی وٌٌس سب دطسطْبیی ولی ٍ اظ ضاُ اًشطبض اٍضاق لطضِ ٍ گطفشي ٍام آى ضا سأهیي وٌس. هسیطاى فطظاًِ

ػوَهی هغطح سبظًس، ثلىِ ّوَاضُ زض دی آى ّسشٌس سب ثطای هسبئلی وِ زض ضطوز ٍخَز زاضز، ّوبًٌس دطسطْبیی وِ زض دی هی آیس، دبسرْبی 

 زلیك ٍ هٌبست ثیبثٌس :

 سض ذَاّس ضس؟چٌبًچِ ایي ضطوز ٍام ثگیطز، ذبلع غطفِ خَیی هبلیبسی چم -1

چِ ػَاهل ًبثٌْدبضی هی سَاًس سبذشبض سطهبیِ هغلَة آى ضطوز ضا ثط ّن ثعًس ٍ آى ضا زچبض ثحطاًْبی هبلی وٌس ؟ ایي آضفشگی،  -2

 ًبثسبهبًی یب ثحطاى هبلی ثِ چِ لیوشی سوبم ذَاّس ضس؟

 ّبیی ّن زض وبض اسز؟ثطای سأهیي هبلی وسام ضاُ اضظاًشط اسز ؟ اگط چٌیي ضاّی ٍخَز زاضز، آیب لیس ٍ ثٌس -3

آیب غالح زض ایي اسز وِ ضیَُ سأهیي هبلی، ثب سَخِ ثِ سیبسز وًٌَی سمسین سَز ضطوز سؼییي ضَز؟ )ثطای هثبل، اگط ضطوز  -4

سیبسز سمسین سَز سربٍسوٌساًِ زاضشِ ثبضس، زض ایي غَضر ثطای ضفغ ًیبظ هبلی ذَز احیبًبً هدجَض هی ضَز وِ اٍضاق لطضِ یب سْبم 

 سی هٌشطط وٌس؟(ػبزی خسی

آیب ّعیٌِ اًشطبض اٍضاق ثْبزاض هرشلف، هشفبٍر اسز ؟ ) الجشِ ثب سَخِ ثِ ضاُ ّبی گًَبگًَی وِ ثطای سأهیي هبلی فطا ضٍی ضطوز لطاض  -5

3(1984زاضز(. )هیطظ
 

ثبضس، ٍ ًِ ثبلؼىس. ثٌبثطایي، زض ای اسربش گطزًس وِ ّوبٌّگ ثب اسشطاسژیْبی سطهبیِ گصاضی ضطوز  ثبیس ثِ گًَِ سأهیي هبلی هطثَط ثِ سػویوبر

 ایي سحمیك فطؼ ثط ایي اسز وِ سػویوبر هطثَط ثِ سطهبیِ گصاضی اسربش گطزیسُ اسز ٍ الالم عطف ضاسز سطاظًبهِ هطرع ٍ هؼیي ضسُ اًس.

 ثٌبثطایي سٌْب سغییطار الالم عطف چخ سطاظًبهِ هَضز ثطضسی لطاض هی گیطًس.

، اثشسا سؼطیف ٍ «یط ًسجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی دصیطفشِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاىثطضسی سأث»زض ایي سحمیك ثب ػٌَاى 

 سططیح وبهلی اظ سبذشبض سطهبیِ غَضر گطفشِ ٍ دس اظ آى سئَضیْب ٍ ًظطیِ ّبی هَخَز زض هَضز سبذشبض سطهبیِ هَضز ثطضسی لطاض هی گیطز وِ

ِ سحمیك ضا ثِ ذَز اذشبظ هی زّس. زض فػل سَم ضٍش ضٌبسی سحمیك ثطای دبسد ثِ سَاالر ٍ هجبحث فػل زٍم ثب ًبم ازثیبر ٍ دیطیٌ

ّوچٌیي آظهَى فطضیبر ثِ اخوبل ثیبى هی گطزز. زض فػل چْبضم ًیع ثب اسشفبزُ اظ ضٍش سحمیك هٌبست ثِ اًدبم آظهَى فطضیبر دطزاذشِ هی 

طٌْبزار الظم ثطای اسشفبزُ وٌٌسگبى اظ سحمیك ٍ اًدبم سحمیمبر آسی اضائِ هی ضَز ٍ زض ًْبیز زض فػل دٌدن ًشبیح سحمیك ثیبى ضسُ ٍ دی

 گطزز.

 اّویز ٍ ضطٍضر سحمیك 

                                                 
3 Myers, S,C 



 
ًسجز ثسّی ضطوز ػالٍُ ثط آًىِ ًطبى زٌّسُ چگًَگی سأهیي هبلی ضطوز اسز، دیبم ذبغی ًیع ثطای اسشفبزُ وٌٌسگبى اظ آى ثِ ّوطاُ زاضز. 

م زازى ثِ ًسجز ثسّی ضطوز هشمبضی سَخِ هی ًوبیٌس ٍ ّعیٌِ ثسّی زضیبفشی ضا ثب سَخِ ثِ هیعاى ثسّی ٍا ثبًىْب ٍ هَسسبر ٍام زٌّسُ ثطای

آى ضطوز سؼییي هی ًوبیٌس ظیطا ثسّی ضیسه هبلی ثِ ّوطاُ هی آٍضز ٍ ّط چِ ضیسه ضطوز ثیطشط ثبضس ٍام زٌّسُ سَز ثیطشطی علت هی 

 ًوبیس.

ی ضطوز ًگطاى هی ضًَس ظیطا اظ عطحْبی سطهبیِ گصاضی ضطوز اعالع زلیك ًساضًس ٍ ثِ عَض سٌشی سْبهساضاى خعء هؼوَالً اظ افعایص ثسّیْب

افعایص ثسّیْبی  وٌٌس اهب سْبهساضاى زازى ػولىطز ذَز هؼبیت عطحْبی سطهبیِ گصاضی ضا ثیبى ًوی ذَة خلَُ سػَض هی ًوبیٌس هسیطاى ثطای

ًسجز ثسّی ثبال السام ثِ اًشطبض سْبم خسیس ًوَزُ اًس اهب اظ آى اسشمجبل  ضطوشْبی زاضای ضطوز ضا ثِ ػیٌِ هی ثیٌٌس. ظیبز اسفبق افشبزُ وِ

 ًگطزیسُ اسز.

زّس ثِ ػٌَاى ًوًَِ ضطوشْبی ذَزضٍ سبظی زض ایطاى اظ عطیك دیص فطٍش هحػَالر  افعایص هی ضطوشْب ضا ضیسه ٍضضىسشگی ثسّی ثبال ًسجز

دط ذغط سطیي غٌبیغ ثطای سطهبیِ گصاضی ثِ ضوبض هی ضًٍس ٍ ذغط ٍضضىسشگی زض ایي غٌؼز زض ذَز سأهیي هبلی هی ًوبیٌس ٍ ّوَاضُ خعء 

 ایطاى ثسیبض ثبال اسز.

ْطُ آى ّویٌغَض ضطوشْبی سَلیس وٌٌسُ لَاظم ذبًگی وِ ثطای سأهیي هبلی ٍ ذطیس هَاز اٍلیِ ثِ زضیبفز ٍام اظ ثبًىْب السام ًوَزًس سب حسی وِ ث

ایي ضطوشْب ضا ثِ ذَز اذشػبظ هی زّس ٍ ثِ ضطوشْبی غیط  4(EBITص لبثل سَخْی اظ سَز لجل اظ ثْطُ ٍ هبلیبر )ٍاهْب زض حبل حبضط ثر

 خصاة ثطای سطهبیِ گصاضاى ثسل گطشِ اًس.

ى اظ ًسجز اظ ًسجز ثسّی ثِ سدعیِ ٍ سحلیل سبذشبض سطهبیِ ٍ سػویوبر سأهیي هبلی ضطوشْب دطزاذشِ هی ضَز ٍ زض آ ثب اسشفبزُ ایي سحمیك زض

ثسّی ثلٌس هسر ثِ حمَق غبحجبى سْبم اسشفبزُ هی گطزز. هب ثط آًین زضیبثین آیب ًسجز ثسّی هغلَة غٌؼز وِ هسًظط گطٍّی اػ ًظطیِ 

 دطزاظاى عطفساض ٍخَز سبذشبض سطهبیِ هغلَة ثطای ّط ضطوز هی ثبضس، ٍالؼبً سأثیط هؼٌی زاضی ثط اضظش ضطوشْب زاضز یب ذیط ؟

 اّساف سحمیك 

زض ػػط حبضط هسیط هَفك ٍ ضطوز دیططٍ ضا سطهبیِ گصاضی ذَة ٍ سأهیي هبلی هغلَة هشوبیع هی سبظز. اگط ضطوشی ٍام ثگیطز هی سَاًس ثِ 

هَخَزیز ضطوز ضا سْسیس  گًَِ ای غطفِ خَیی هبلیبسی اًدبم زّس، ٍلی ّعیٌِ ّبیی وِ اظ ثبثز ثحطاى هبلی ثط ضطوز سحویل ذَاّس ضس

طایي هسیطیز ضطوز ًِ سٌْب ثبیس احشوبل ضٍ زض ضٍ ضسى ثب ثحطاى هبلی ضا هَضز سَخِ لطاض زّس ثلىِ ثبیس ضطضّبیی ضا وِ ثِ ذَاّس وطز. ثٌبث

ضطوز، ایي ًسجز هی سَاًس  ثط اضظش ثسّی غٌؼز لحبػ وبّص اضظش، هشَخِ ضطوز ذَاّس ضس ضا ًیع زض ًظط ثگیطز. زض غَضر سأثیط ًسجز

ى ثبضس ٍ هسیطاى ثطای سأهیي هبلی عطحْبی خسیس اثشسا ثِ ٍضؼیز ًسجز ثسّی ضطوز ذَز زض غٌؼشی وِ زض آى هبًٌس چطاغی فطا ضٍی هسیطا

فؼبلیز هی وٌٌس، سَخِ ًوبیٌس ٍ اگط ًسجز ثسّی ضطوز ووشط اظ ًسجز ثسّی غٌؼز ثَز ثطای سسهیي هبلی اظ ٍام اسشفبزُ ًوبیٌس سب ثِ ًسجز 
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ًسجز ثسّی ضطوز ثیطشط اظ ًسجز ثسّی غٌؼز ثَز، ثطای سأهیي هبلی السام ثِ افعایص سطهبیِ یب  ثسّی غٌؼز ًعزیه گطزًس ٍ زض غَضسی وِ

 اًشطبض اٍضاق ثْبزاض ًوبیٌس سب ثب افعایص حمَق غبحجبى سْبم ٍ زض ًشیدِ وبّص ًسجز ثسّی، ثِ ًسجز ثسّی غٌؼز هطثَعِ ًعزیه گطزًس.

 ّسف ولی ایي سحمیك ػجبضر اسز اظ :

 «سجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی دصیطفشِ ضسُ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاىثطضسی سأثیط ً»

 ٍ اّساف ذبظ آى ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:

 ثطضسی همساض ٍ خْز سأثیط ًسجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى  -1

 (1384سب  1380ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى زض دٌح سبل اذیط ) سحمیك زض هَضز سأثیط ًسجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی -2

غٌؼز ذَزضٍ ٍ سبذز لغؼبر، هَاز ٍ هحػَالر زاضٍی، سبذز هبضیي  5سدعیِ ٍ سحلیل سأثیط ًسجز ثسّی ثط اضظش ثبظاض ضطوشْب زض  -3

 ضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى .آالر ٍ زسشگبّبی ثطلی، سبذز هحػَالر فلعی ٍ فلعار اسبسی، اظ غٌبیغ عجمِ ثٌسی ضسُ زض ثَ

 سحمیك زض هَضز سأثیط ًسجز هغلَة غٌؼز ثط ثسّی ٍ ایدبز الگَیی ثطای سأهیي هبلی ضطوشْبی ػضَ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى. -4

 

 فطضیبر سحمیك 

 زض ایي سحمیك سؼی ثط آى اسز وِ فطضیبر ظیط هَضز آظهَى لطاض گیطز:

 ّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز هَضز هغبلؼِ اثط هؼٌبزاضی زاضز.فطضیِ اغلی سحمیك : هیعاى اذشالف ًسجز ثس

: هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز هبضیي آالر ٍ زسشگبّْبی 1فطضیِ فطػی 

 ثطلی اثط هؼٌبزاضی زاضز.

طوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز فلعار اسبسی اثط هؼٌبزاضی : هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی ض2فطضیِ فطػی 

 زاضز.

: هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز سبذز هحػَالر فلعی اثط 3فطضیِ فطػی 

 هؼٌبزاضی زاضز.

 ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز هَاز ٍ هحػَالر زاضٍیی اثط هؼٌبزاضی زاضز. : هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی غٌؼز ثط4فطضیِ فطػی 

: هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز ذَزضٍ ٍ سبذز لغؼبر اثط 5فطضیِ فطػی 

 هؼٌبزاضی زاضز.

 ضٍش سحمیك 



 
میمی اظ ًَع ّوجسشگی ثب اسشفبزُ اظ سحلیل ضگطسیَى زاًسز. هسل ضگطسیًَی ایي دژٍّص سَاى سح لحبػ ضٍش اًدبم آى، هی سحمیك حبضط ضا ثِ

 اظ ًَع ضگطسیَى یه هشغیطُ هی ثبضس.

آًچِ زض چٌس سبل اذیط ضبّسین گسشطش اسشفبزُ اظ سىٌیه ّبی الشػبز سٌدی زض حَظُ هسیطیز هبلی ٍ سطهبیِ گصاضی اسز وِ سجت ایدبز 

 هبلی گطزیسُ اسز. 5َاى الشػبز سٌدیای سحز ػٌ زاًطی هیبى ضضشِ

ضگطسیًَی یىی اظ هسلْبی الشػبز سٌدی اسز وِ زض اوثط هغبلؼبسی وِ زض خْز ضٌبسبئی سأثیطار هشغیط هسشمل ثط یه یب چٌس هشغیط  هسل

 ٍاثسشِ غَضر دصیطفشِ، هَضز اسشفبزُ لطاض هی گیطز.

 

 ضٍش ٍ اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب 

ّبی ًگبضش ضسُ لجلی زض زسشَض وبض لطاض هی گیطز. زض  َع اسشفبزُ اظ هٌبثغ اًگلیسی ٍ وشبة ّب، همبالر ٍ دبیبى ًبهِثِ هٌظَض سْیِ ازثیبر هَض

ثِ سحمیك زض ازثیبر ًظطی ٍ ّوچٌیي سَاثك هغبلؼبسی سبیط وطَضّب اظ عطیك  ضٍضْب هطثَط سؼبضیف ٍ ثب هفبّین، ایي لسوز ثِ هٌظَض آضٌبیی

 ثِ سحمیمبر ٍ دژٍّص ّبی اًدبم ضسُ زض ایي ظهیٌِ، اعالػبر هَضز ًیبظ گطزآٍضی هی ضَز.خسشدَی ایٌشطًشی ٍ ضخَع 

ّوچٌیي خْز گطزآٍضی زازُ ّبی هطثَط ثِ آظهَى فطضیبر، ثب هطاخؼِ هسشمین ثِ هطوع آضضیَ ثَضس سْطاى اظ ثَلشي ّب ٍ هبٌّبهِ ّبی هٌشطط 

 اًِ اسز، اسشفبزُ هی گطزز.ضسُ سَسظ ثَضس وِ حبٍی اعالػبر هؼبهالر هبّبًِ ٍ ضٍظ

 ًطم افعاض سسثیط دطزاظ ًیع یىی اظ هٌبثغ هَضز اسشفبزُ خْز گطزآٍضی زازُ ّب ذَاّس ثَز . 

 للوطٍ سحمیك )ظهبًی، هىبًی، هَضَػی(

 للوطٍ سحمیك حبضط اظ سِ ضاسشب سطىیل هی گطزز :

هی ثبضس. ػلز اًشربة زٍضُ ظهبًی هصوَض ایي اسز  1384 سب دبیبى سبل 1380للوطٍ ظهبًی سحمیك : افك ظهبًی سحمیك حبضط اظ سبل  -1

سبلِ ثِ اًساظُ وبفی ثطای ثبهؼٌی ضسى ًشبیح سحمیك ، ثلٌس هسر هی ثبضس ٍ اعالػبر ٍ غَضسْبی هبلی ضطوشْبی هَضز  5وِ زٍضُ 

 سبل زض آضضیَ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى هَخَز هی ثبضس. 5ثطضسی زض ایي 

غٌؼز : ذَزضٍ ٍ سبذز لغؼبر، هَاز ٍ هحػَالر زاضٍیی،  5ایي سحمیك ولیِ ضطوشْبی هَخَز زض للوطٍ هىبًی سحمیك : زض  -2

سبذز هبضیي آالر ٍ زسشگبّْبی ثطلی، سبذز هحػَالر فلعی ٍ فلعار اسبسی اظ غٌبیغ عجمِ ثٌسی ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض 

 ضطوز ضا زض ثط هی گیطز، هی ثبضس.  74سْطاى وِ 

حَظُ هسیطیز سطهبیِ گصاضی ثَزُ ٍ سب حسٍزی اظ هجبحث ضفشبضی ٍ ػلز سٌدی )سأثیط ًسجز هغلَة غٌؼز ثط  : ضبهل كهَضَػی سحمی للوطٍ

 ضطوشْبی هَضز ثطضسی( ًیع اسشفبزُ هی ضَز
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 سؼطیف ػولیبسی هشغیطّب

غٌؼز هَضز  5ایي سحمیك  ًس. زضدطزاظ فؼبلیز هی ثبضس وِ زض ظهیٌِ ذبظ ثِ غٌؼز: غٌؼز ضبهل ولیِ ضطوشْبیی ثب فؼبلیز هطبثِ هی ًَع

 ثطضسی سَسظ ثَضس اٍضاق ثْبزاض عجمِ ثٌسی ٍ ضطوشْبی هَخَز زض ّط غٌؼز هؼطفی ضسُ اًس.

ًسجز ثسّی: ًسجز ثسّی ثِ وبض ثطزُ ضسُ زض ایي سحمیك ًسجز ثسّی ثلٌس هسر ثِ ول حمَق غبحجبى سْبم هی ثبضس. ثب سَخِ ثِ ایٌىِ زض 

لٌس هسر هسًظط اسز اظ ًسجز ثسّی ثلٌس هسر اسشفبزُ ضسُ اسز ظیطا ثسّی خبضی )وَسبُ هسر( ثِ زلیل اضسجبط ایي سحمیك ثطضسی سغییطار ث

 ثب سطهبیِ زض گطزش ٍ اضسجبط سغییطار آى ثب هػبضف خبضی ضطوز اظ هَضَع ایي سحمیك ذبضج اسز.

لٌس هسر ثِ هدوَع حمَق غبحجبى سْبم ضطوشْبی ثسّی غٌؼز : ًسجز ثسّی غٌؼز اظ عطیك هیبًگیي هَظٍى ًسجز ضٍظاًِ ثسّی ث ًسجز

 سبل هَضز ضوَل ایي دژٍّص ثسسز آهسُ اسز. 5هَخَز زض ّط غٌؼز ثطای هسر 

اضظش ثبظاض ضطوز : ثیبًگط لیوز ضٍظاًِ ّط سْن ضطثسض سؼساز سْبم آى ضطوز هی ثبضس ٍ ًطبى زٌّسُ ول اضظش ثبظاض سْبم ضطوز وِ زض 

ضس. ثِ ایي زلیل اظ اضظش ثبظاض ثِ خبی لیوز ّط سْن اسشفبزُ هی گطزز وِ زض اضظش ثبظاض سؼسیل هطثَط ثِ هبلىیز سْبهساضاى اسز، هی ثب

اظ هشغیط لیوز، وبّص ًبگْبًی لیوز زض ًشیدِ افعایص سطهبیِ یب سدعیِ سْبم،  گطزز، اهب زض اسشفبزُ افعایص سطهبیِ ثِ عَض عجیؼی اًدبم هی

 شفبزُ زاضشِ ثبضس.ًیبظ ثِ سؼسیل زاضز سب لبثلیز اس

سبل ثطذَضزاض اسز. فؼبلیز اغلی ایي ثبظاض، ػوسسبً ثط هؼبهالر سْبم  39ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى : ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى اظ سبثمِ زض حسٍز 

غیطّبی دبیِ زض ثسیبضی اظ هشوطوع ثَزُ وِ هی سَاًس آئیٌِ سوبم ًوبی الشػبز وطَض سلمی ضَز، ٍ ضًٍك ٍ ضوَز ایي ثبظاض ثِ ػٌَاى یىی اظ هش

 (.1383دژٍّص ّبی الشػبزی زض ًظط لطاض گیطز. )ضاػی ٍ سلٌگی، 

وبض  ضفشبض زض هبلی : اهَض هبلی ضفشبضی حَظُ ای اظ ػلن هبلی اسز وِ ثطای سجییي سغییطار ضسیس لیوز زض ثبظاض ٍ ضفشبضّبی ًبهشؼبضف لیوز ثِ

هجشٌی ثط ضٍاًطٌبسی اسشفبزُ هی وٌس. فطؼ ثط ایي اسز وِ غیط اظ ضٍیسازّبی ثبظاض، سبذشبض گطفشِ هی ضَز ٍ ثطای ایي سجییي اظ ًظطیِ ّبی 

ضی اظ اعالػبر ٍ ٍیژگی ّبی ثبظیگطاى زض ثبظاض سطهبیِ ثِ عَض ًظبم هٌس ثط سػویوبر سطهبیِ گصاضی افطاز هَثط اسز. ثطضسی ّبی اهَض هبلی ضفشب

 ضٍاًطٌبسی گطٍّی ًیع سَز هی خَیس.

ذبظ اسز.  یه ظهیٌِ زاًص وبضثطزی زض آى سَسؼِ ضَز. ثسیي هؼٌب وِ ّسف اغلی اظ اًدبم ص، اظ ًَع سحمیمبر وبضثطزی هحسَة هیایي دژٍّ

ّسف ػوسُ سحمیمبر وبضثطزی اسشفبزُ وبضثطزی ٍ ػولی اظ زاًص ٍ ًشبیح ثِ زسز آهسُ اظ یه سحمیك اسز وِ ذَز ثط دبیِ سحمیمبر ثٌیبزی 

 ثبضس.  هی

ثبضس لصا  ّبیی، هَضز اسشفبزُ اوثط سحلیل گطاى ٍ فؼبالى ایي ثبظاض هی سؼییي الگَّبی فػلی زض ثَضس زض غَضر ٍخَز چٌیي دسیسُضٌبسبیی ٍ 

 ّب ثط وسی دَضیسُ ًیسز.  هبّیز ػولی ٍ وبضثطزی ایي ًَع دژٍّص



 
گیطز. زض ایي  سحمیمبر اظ ًَع ّوجسشگی لطاض هیثب سَخِ ثِ هشغیطّبی هَخَز ٍ فطضیبر اضائِ ضسُ زض ایي دژٍّص، ضٍش اخطای آى زض گطٍُ 

یىی اظ اًَاع سحمیك ّوجسشگی اسز وِ زض دژٍّص فَق اظ  6گطزز. سحلیل ضگطسیَى گطٍُ، ضاثغِ هیبى هشیغطّب ثطاسبس ّسف سحمیك سحلیل هی

 ضَز.  آى اسشفبزُ هی

یب چٌس هشغیط هالن اظ یه یب چٌس هشغیط دیص ثیٌی ٍ یب  ضَز، ّسف هؼوَال دیص ثیٌی یه زض سحمیمبسی وِ اظ سحلیل ضگطسیَى اسشفبزُ هی

 ثبضس.  ثطضسی اثط یه هشغیط ثط هشغیط زیگط هی

 آیس.  سطیي ضٍش ٍ اثعاضّبی الشػبز سٌدی ثِ حسبة هی وِ ایي هسل یىی اظ وبضثطزی

 هؼطفی هشغیطّبی سحمیك: 

ضَز سب سبثیط یب اضسجبط  ِ هحمك اًساظُ گیطی، زسشىبضی یب اًشربة هیهشغیط هسشمل، هشغیط هحطن یب زضًٍساز اسز وِ ثِ ٍسیل 7مستقل: متغیز

ضَز ٍلی هشغیطی اسز وِ اظ دیص ٍخَز زاضز  آى ثب هشغیط زیگط هؼیي ضَز. زض یه سحمیك غیط آظهبیطی، هشغیط ثِ ٍسیلِ هحمك زسشىبضی ًوی

الف ثیي ًسجز ثسّی ثلٌس هسر ثِ حمَق غبحجبى سْبم ضطوز هشغیط هسشمل ایي سحمیك اذش 8ٍ فطؼ ضسُ اسز وِ ثط هشغیط ٍاثسشِ اثط زاضز.

 ثبضس.  وٌس، هی ٍ ًسجز ثسّی ثلٌس هسر ثِ حمَق غبحجبى سْبم غٌؼشی وِ ضطوز زض آى فؼبلیز هی

هسشمل ثط آى هؼلَم  ضَز سب سبثیط هشغیط ٍاثسشِ هطبّسُ یب اًساظُ گیطی هی هالن اسز. هشغیط یب دبسد، ثطًٍساز ٍاثسشِ، هشغیط هشغیط 9يابستٍ: متغیز

 زض ایي سحمیك هشغیط ٍاثسشِ اضظش ثبظاض ضطوز اسز.  10ٍ هطرع ضَز.

                                                 
6 . Regression Analaysis  

7 . Indepentent Variable  

8 .  
9 . Dependent Variable  

10 .  



 
 ّبی سحمیك:  فطضیِ 

 فطضیِ اغلی سحمیك: هیعاى اذشالف ًسجز ثسّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز هَضز هغبلؼِ اثط هؼٌبزاضی زاضز. 

غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز هبضیي آالر ٍ زسشگبّْبی ثطلی  ًسجز ثسّی ثسّی ضطوز ثب اذشالف ًسجز : هیعاى1فطػی  فطضیِ

 اثط هؼٌبزاضی زاضز. 

 اضز. غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز فلعار اسبسی اثط هؼٌبزاضی ز ًسجز ثسّی ثسّی ضطوز ثب اذشالف ًسجز : هیعاى2فطػی  فطضیِ

غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز سبذز هحػَالر فلعی اثط  ًسجز ثسّی ثسّی ضطوز ثب اذشالف ًسجز : هیعاى3فطػی  فطضیِ

 هؼٌبزاضی زاضز.

ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز هَاز ٍ هحػَالر زاضٍیی اثط  غٌؼز ثط ًسجز ثسّی ثسّی ضطوز ثب اذشالف ًسجز : هیعاى4فطػی  فطضیِ 

 زاضی زاضز.هؼٌب

غٌؼز ثط ضٍی اضظش ثبظاض ضطوز زض غٌؼز ذَزضٍ ٍ سبذز لغؼبر اثط  ًسجز ثسّی ثسّی ضطوز ثب اذشالف ًسجز : هیعاى5فطػی  فطضیِ

 هؼٌبزاضی زاضز.

 للوطٍ سحمیك: 

 1380اثشسای  ظهبًی زاهٌِ اظ ًظط سْطاى ٍ اٍضاق ثْبزاض سحمیك حبضط اظ ًظط للوطٍ ظهبًی زض حَظُ هسیطیز هبلی اًدبم ضسُ ٍ اظ ًظط هىبًی ثَضس

 زّس.  سطىیل هی 1384اًشْبی سبل  سب



 
 خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضی ٍ ضٍش ًوًَِ گیطی 

ثِ  1384سب دبیبى  1380خطیبى سبلْبی  زٌّس وِ زض ضاق ثْبزاض سْطاى سطىیل هیخبهؼِ آهبضی سحمیك ضا ضطوشْبی دصیطفشِ ضسُ زض ثَضس اٍ

 اًس.  ضطوز اظ دٌچ غٌؼز ثطاسبس ضٍش غطثبلی اًشربة ضسُ 74اًس. اظ هیبى خبهؼِ آهبضی سؼساز  فؼبلیز هطغَل ثَزُ

 فطایٌس سحمیك 

سحمیك وبضثطزی اسز. یؼٌی اغَل ػلوی سسٍیي ضسُ زض سحمیمبر دبیِ،  ًَع سحمیك اظ ّسف، ایي ثب سَحِ ثِ ػلوی، ٍ ثٌسی سحمیمبر ثطاسبس سمسین

 هجٌبی وبضثطزی ضسى سحمیك لطاض گطفشِ اسز. 

اغلی هطرع وطزى ضاثغِ ثیي زٍ هشغیط ووی اسز وِ ػالٍُ ثط ثطضسی ٍخَز ضاثغِ،  آى ّسف ّوجسشگی اسز وِ زض سحمیك ثطحست ضٍش، ضٍش

اظ هغبلؼِ ّوجسشگی ثطلطاضی یه ضاثغِ ٍ ثىبضگیطی ایي ضٍاثظ زض دیص ثیٌی اسز. زض ایي سحمیك  فاسز. ّس ثِ زًجبل اًساظُ ٍ حس آى ًیع

ضٍز ثب هشغیط اضظش ثبظاض ضطوز ثِ ػٌَاى  ّوجسشگی ثیي هشغیط هسشمل اذشالف ًسجز ثسّی ضطوز ثب ًسجز ثسّی غٌؼز هطثَعِ وِ سػَض هی

ای  اعالػبر ٍ ضٍش ػلوی همبیسِ ایي هٌظَض ضَز. ثطای ست ثطای ایي هشغیطّب ثطاظش هیضَز ٍ هسل هٌب هشغیط ٍاثسشِ هطسجظ اسز، اضظیبثی هی

ّب زض گصضشِ ثَلَع دیَسشِ اسز ٍ هغبلؼِ ٍ ثطضسی سحمیك حبضط ثط ضٍی اعالػبر گصضشِ  هؼلَل ػلشْب ٍ اسشفبزُ ضسُ اسز. ثؼجبضر  زیگط

. ثٌبثطایي ٍخَز ضاثغِ ػلیز زض ایي هغبلؼِ لغؼیز ًساضز ٍ ثطای اثجبر آى ًیبظ وٌس هشوطوع ثَزُ ٍ اظ ضٍی هؼلَل ثطای ثطضسی ػلز اسشفبزُ هی

 ثِ هغبلؼِ سدطثی ٍخَز زاضز. 

 اثعاض سحمیك ٍ اػشجبض ٍ ضٍائی آى 

ایي سبل اسز. ثب سَخِ ثِ ایٌىِ  5زض عی  ٍاثسشِ ٍ ظهبًی ضطوشْبی ًوًَِ ثػَضر ضٍظاًِ ٍ زض هشغیط هسشمل ٍ ّبی سطی سحمیك، زازُ اثعاض

ّبی هطثَط زض  ای( ٍ ثب اسشفبزُ اظ فطهَل ٍ اثعاض اًساظُ گیطی آى زاضای همیبس ًسجشی ثَزُ )حسالل فبغلِ اعالػبر اظ هٌبثغ هَثك گطزآٍضی ضسُ

 ّبی هَضز ًظط سحمیك اسشفبزُ ضسُ، ثٌبثطایي ٍسیلِ اًساظُ گیطی زاضای اػشجبض ٍ ضٍائی اسز.  هحبسجِ زازُ

 ّب  ضٍش خوغ آٍضی زازُ

ّبی ثبًَیِ ثب سَخِ ثِ آهبضًبهِ ٍ  ّبی آهبضی، اظ هساضن ٍ اسٌبز سبظهبًی اسشفبزُ ضسُ اسز. ایي زازُ آٍضی زازُ ثطای خوغ سحمیك حبضط زض

 ّبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى ٍ ًطم افعاض سسثیط دطزاظ گطزآٍضی ضسُ اسز.  ثَلشي

 ّب  ضٍش سحلیل زازُ

ّبی گطایص ثِ هطوع ٍ دطاوٌسگی ٍ خساٍل ٍ ًوَزاضّب  سد سَاالر سحمیك اظ آهبض سَغیفی یؼٌی ضبذعّب ٍ ضسیسى ثِ دب ثطای آظهَى فطضیِ

ّبی سحمیك اظ گطٍُ ًوًَِ، ثِ خبهؼِ آهبضی  ّب اسشفبزُ ضسُ ٍ ثب سَخِ ثِ یبفشِ اسشفبزُ ضسُ اسز. ّوچٌیي اظ آهبض اسشٌجبعی ثطای آظهَى فطضیِ

ِ سبثیط هشغیط هسشمل ثط هشغیط ٍاثسشِ هَضز هغبلؼِ لطاض گطفشِ اسز، ثٌبثطایي ضٍش سحمیك اظ ًَع سؼوین زازُ ضسُ اسز. ثب سَخِ ثِ ایٌى

. سَظیغ هشغیطّب 2ای ثبضس.  . همیبس اًساظُ گیطی حسالل فبغل1ِّبی  ّوجسشگی ٍ ضگطسیَى ذغی اسز. ثطای اًدبم ضگطسیَى ذغی، هفطٍضِ



 
. یىسبًی ٍاضیبًس 5ّب یىسبى ثبضس.  . ٍاضیبًس ٍ دطاوٌسگی ثبلی هبًس4ُهغبلؼِ ذغی ثبضس.  زٍاضیبًس هشغیطّبی هَض . ضاثغِ ثیي3عجیؼی ثبضس. 

هسشمل اظ زیگط همبزیط زض ّوبى هشغیط  ّط هشغیط، ٍ اضظش . اعالػبر7. ًجَز ذَز ّوجسشگی ثیي هشغیطّبی هسشمل. 6هشغیطّبی هَضز هغبلؼِ. 

ّبی ًطم افعاضّبی  اسىب ٍ ثِ زٍض اظ ضگطسیَى وبشة ثبضس. ثطای ایي هٌظَض ثب ثىبضگیطی ثسشِ ثبضس. ثبیس ثطلطاض ثبضس سب هسل ثط اضظش ضسُ لبثل

spss  ٍEViews ّبی ظیط اسشفبزُ ضسُ اسز.  اظ آظهَى 

 ( Eviewsافعاض هَضز اسشفبزُ ) هؼطفی ًطم

Eviews حلیل آهبضی ثِ هٌظَض اسشفبزُ الشػبززاًبى ثِ ثطای اًدبم ػولیبر الشػبز سٌدی ٍ سدعیِ س 1994، ًطم افعاض خسیسی اسز وِ زض سبل

ثبضس وِ سحز  هی Micro Tspسط  سَسظ ثبًه خْبًی عطاحی ضسُ اسز ٍ ضىل دیططفشِ Eviewsثبظاضّبی خْبى ػطضِ ضس. ًطم افعاض 

 گطزز.  سیسشن ٍیٌسٍظ اخطا هی

4.0 Eviews ِ3.0یگط آى ػجبضسٌساظ: ّبی لسیوی ز ای اسز وِ زض زسشطس لطاض گطفشِ ٍ ًسرِ خسیسسطیي ًسر Eviews  ،3.1 Eviews . 

ّبی آهبضی ٍ الشػبز سٌدی زاضز. ّوچٌیي زض هسبئل هبلی ًیع ثب سَخِ ثِ گطُ ذَضزى آًْب ثب  ّبی ظیبزی اظ ًظط ثطضسی ایي ًطم افعاض لبثلیز

 سَاًس ثسیبض ضاّگطب ثبضس. ض هصوَض هیهسبئل دیچیسُ الشػبزی ٍ آهبضی ٍ ًیبظ ضسیس ثِ ػلن الشػبز سٌدی ٍ آهبض دیططفشِ، ًطم افعا

سَاى  ضَز ٍ اظ ایي ًظط وِ ثطاحشی هی ّبی آى ضٌبذشِ ٍ هشوبیع هی ّب، هؼبزالر ٍ سیسشن ّب، سطی ّبی وبضی، گطٍُ ثب دطًٍسُ Eviewsًطم افعاض 

 ضزاض اسز. ّبی هشفبٍر لطاضزاز اظ هعیز ثبالیی ثطذَ ّبی هرشلف ضا سطسیت زاز ٍ آًْب ضا زض گطٍُ زض آى سطی

 آظهَى سَظیغ هشغیطّب 

هغبلؼِ  هشغیط هَضز سَظیغ»اسز وِ  ثیبًگط ایي فطضیِ غفط اسشفبزُ ضسُ اسز. 11ثطای آظهَى سَظیغ عجیؼی هشغیطّب اظ آظهَى وبلوَگطٍف اسویطًف

 ِ غفط اسز. ٍ فطضیِ هربلف ًطبى زٌّسُ ًطهبل ًجَزى سَظیغ اسز. زض ایي آظهَى هحمك ثسًجبل ػسم ضز فطضی« ًطهبل اسز

 ّبی هسل  آظهَى یىسبًی ثبلی هبًسُ

اسشفبزُ ضسُ اسز. فطضیِ  12ثطا -ّبی هسل اظ آظهَى خبضوَی هبًسُ یىسبًی ثبلی ثطای آظهَى ثبیس یىسبى ًٍطهبل ثبضس. هسل ّبی ثبلی هبًسُ سَظیغ

ّب اسز. زض ایي آظهَى  هبًسُ طهبل ًجَزى سَظیغ ثبلیٍ فطضیِ هربلف ًطبى زٌّسُ ً« ّب ًطهبل اسز هبًسُ سَظیغ ثبلی»غفط ثیبًگط ایي اسز وِ 

 هحمك ثسًجبل ػسم ضز فطضیِ غفط اسز. 

                                                 
11 . Kolmogorov- Smirnov  

12 . Jarque- bera  



 
 آظهَى اسشمالل )ذَز ّوجسشگی(  

هحبسجِ  D.Wاسشفبزُ ضسُ اسز. سػوین گیطی زضثبضُ ذَز ّوجسشگی ثب سَخِ ثِ  13ٍاسسَى -ثطای آظهَى ذَز ّوجسشگی اظ آظهَى زٍضثیي

ٍ حس  D1زاضی حس دبییي  D.Wاسز. خسٍل  Kٍ سؼساز هشغیطّبی هسشمل  Nخسٍل ثؼالٍُ سؼساز هطبّسار  D.Wضسُ ٍ همبیسِ آى ثب 

ثطای  2هحبسجبسی ثیي حس ثبال ٍ دبییي لطاض گیطز ذَز ّوجسشگی زض هسل ٍخَز ًساضز. ثغَض ولی همساض آهبضُ  D.Wثبضس. اگط  هی DUثبالی 

 اسز ٍ ّطچِ ثِ عطف غفط گطایص دیسا وٌس زالی ثط ٍخَز ذَز ّوجسشگی هثجز اسز.  ٍاسسَى ًطبى زٌّسُ ًجَز ذَز ّوجسشگی -زٍضثیي

 آظهَى ّوسبًی ٍاضیبًس هشغیطّب 

 ّبی ایي آظهَى ثِ لطاض ظیط اسز:  اسشفبزُ ضسُ اسز. فطضیِ 14ّب اظ آظهَى ٍایز زض ایي دژٍّص ثطای ثطضسی ّوسبًی ٍاضیبًس

H0:  َمساوی ياریاوس 

H1: واَمساوی ياریاوس  

 زض ایي سحمیك هحمك ثِ زًجبل ػسم ضز فطضیِ غفط ٍ ثِ ػجبضر  زیگط زض دی دصیطش فطضیِ غفط اسز. 

                                                 
13 . Durbin- Watson  

14 . White  



 
Rضزیب تعییه ) -

2 ) 

زّس. ضطیت سطریع سَاى زٍم ّوجسشگی  ضطیت سؼییي ضبذػی اسز وِ ًسجز سغییطار ثیبى ضسُ هشغیط هسشمل ضا ثط هشغیط ٍاثسشِ ًطبى هی

 ضَز:  دیطسَى اسز. ضطیت سطریع ثِ غَضر ظیط سحلیل هی

Rوٌس.  هشغیط هسشمل ّیچ سغییطی زض هشغیط ٍاثسشِ ایدبز ًوی
2
=0  

Rضَز.  سظ هشغیط هسشمل ثیبى هیسوبم سغییطار هشغیط ٍاثسشِ سَ
2
=1  

هشغیط هسشمل ٍ ٍاثسشِ اسز ٍ هیعاى سَخیِ ٍ سْن سبثیط  ًعزیىشط ثبضس، ًطبًگط لَی ثَزى ضاثغِ ثیي 1ّطچِ ضطیت سؼییي اظ غفط ثعضگشط ٍ ثِ 

 زّس.   هشغیط هسشمل ثط ٍاثسشِ ضا ًطبى هی

 ( tآظهَى هؼٌب زاض ثَزى ضطایت خعئی ضگطسیَى )

ضَز. زض ایي آظهَى فطضیِ غفط زاللز ثط هؼٌی زاض ًجَزى ضطیت ضگطسیَى اسز.  اسشفبزُ هی tضطیت ضگطسیَى اظ آظهَى  ثطای آظهَى

 ّبی ایي آظهَى ثمطاض ظیط اسز.  فطضیِ

H0: 0  

H1: 0  

 اضائِ هسل ٍ دیص ثیٌی هشغیط ٍاثسشِ اظ ضٍی هشغیطّبی هسشمل 

 هؼبزلِ ضگطسیَى ثطای دیص ثیٌی ثططح ظیط اسز: 

Y= a+b (x)  

Y ٍمتغیز يابست : 

X متغیز مستقل : 

a عزض اس مبدا: 

b  ضزیب رگزسیًن جشئی : 

 ّبی غفط سحمیك ٍ سػوین گیطی  لبػسُ ضز فطضیِ

ثِ ّویي خْز چٌبًچِ سغح ذغبی هحبسجِ  ثطاسبس هحبسجبر ًطم افعاضّبی آهبضی، لبثلیز اًساظُ گیطی هیعاى ذغب ثِ عَض زلیك ٍخَز زاضز.

سغح  غفط زض ووشط ثبضس، فطضیِ 01/0ضَز ٍ چٌبًچِ هیعاى ایي ذغب اظ  زضغس ضز هی 95ثبضس، فطضیِ غفط زض سغح اعویٌبى  05/0ووشط اظ 

 ّبی ایي سحمیك اظ ایي لبػسُ دیطٍی ضسُ اسز. یب دصیطش فطضیِ زض ضز ضَز. ضز هی زضغس 99اعویٌبى 

 

 ّبٍ ًشیدِ گیطی یبفشِسحلیل 



 
 ذالغِ سحمیك 

ثِ یه چٌیي الگَیی، سحمیمبر ٍ آظهًَْبی  سبوٌَى وسی ًشَاًسشِ اسز یه سبذشبض هغلَة سطهبیِ اضائِ وٌس. زضػیي حبل، ثطای زسشیبثی

ب ٍ هطرع ضسى ًمبط لَر ٍ ّ سالضْب، اضائِ ٍالؼیشْب، سؼییي یب ضٌبذز ّعیٌِ حبغل ایي سَخِ اسز. ظیبزی اًدبم ضسُ وِ ًشبیح آًْب زض ذَض

حسی ضٍضي ضسُ اسز وِ زض چِ هَاضزی ثِ  وٌٌس. ایي ًىشِ ًیع سب هبلی سبهیي هی ضؼف ٍاهْبیی اسز وِ ضطوشْب ثِ ٍسیلِ آى، ذَز ضا اظ ًظط

 ًفغ ضطوز اسز وِ ثِ خبی سْبم، اٍضاق لطضِ هٌشطط وٌس یؼٌی اظ ضاُ گطفشي ٍام سطهبیِ ذَز ضا سبهیي وٌس. 

 ّب ٍ ًشیدِ گیطی  شِسحلیل یبف

ّبی گًَبگًَی ثطای سَخیِ سبذشبض سطهبیِ ضطوشْب ٍ چگًَگی سطویت ثسّی ٍ حمَق غبحجبى سْبم زض  ّب ٍ سئَضی زض ػلن هسیطیز هبلی ًظطیِ

یِ ثبٍض زاضًس ثبضٌس. عطفساضاى ایي ًظط ثسّی ضطوز هی ثطای هیعاى ًسجز هغلَة عطفساض ٍخَز خولِ گطٍّی اظ آى ایي سبذشبض هغطح ثَزُ اسز.

سبظی اضظش اسز، ثبیس ثِ ایي ًسجز  سحمك ّسف ذَز وِ ّوبى ثیطیٌِ یه ًسجز ثسّی هغلَة ثطای ّط ضطوز ٍخَز زاضز وِ ضطوز ثطای

جز اًس، اظ آى خولِ سؼییي ًس هرشلفی اضائِ زازُ گطٍُ ثطای ثسسز آٍضزى ًسجز هغلَة الگَّبی آى ًعزیه ضَز. ایي سب حس اهىبى ثِ یبثس یب زسز

گیطز السام ثِ زضیبفز  هغلَة ثب سَخِ ثِ سغح هبلیبر ضطوشْب یؼٌی ضطوشْب ثب سَخِ ثِ ضزیف هبلیبسی وِ ثِ سغَح هرشلف ثسّی آًْب سؼلك هی

یب ًسجز ثسّی ضلجبی ضطوز وِ ضطوز سبذشبض  سؼییي ًوبیٌس، ثب آى ٍام ًوبیٌس ٍ هیعاى ثسّی هَخَز زض سبذشبض سطهبیِ ذَز ضا هشٌبست

 اش ضا هغبثك ضلجبی سٌشی ذَز سٌظین ًوبیس.   سطهبیِ

دطزاظز،  فؼبلیز هی آى ثِ غٌؼشی وِ ضطوز زض ّب ًسجز ثسّی هغلَة غٌؼز اسز وِ عطفساضاى آى هؼشمسًس ًسجز ثسّی اظ خولِ ایي ًظطیِ

 ثسّی هغلَة اسز ٍ ضطوشْب ثبیس سؼی ًوبیٌس ثِ آى ًسجز ًعزیه ضًَس سب اضظش ضطوز ثیطیٌِ گطزز.  ًسجز

 دیطٌْبزّبی سحمیك 

 ّبی سحمیك ثِ ضطح ظیط اسز:  دیطٌْبزّبی هٌشح اظ یبفشِ

زّس سمطیجب ًسجز ثسّی سبثیط هؼٌی زاضی ثط اضظش ضطوز ًساضز، ثٌبثطایي هسیطاى خْز سبهیي هبلی عطحْبی خسیس  . ًشبیح حبغلِ ًطبى هی1

گیطز ًجبضٌس ٍ ثِ سبیط ػبهل سَخِ  وٌٌس فبغلِ هی فؼبلیز هیًگطاى ایي هَضَع وِ ًسجز ثسّی ضطوز اظ ًسجز ثسّی غٌؼشی وِ زض آى 

 ًوبیٌس. 

ثِ اضظیبثی هیعاى ثسّیْبی ضطوز هشمبضی ٍام ٍ همبیسِ آى ثب ضلجبیص اّویز ظیبزی  سػوین گیطی اضظیبثی ٍ زٌّسُ ثطای هَسسبر ٍام . ثبًىْب 2ٍ

 ًسٌّس ٍ ًسجز ثسّی ضا زض وٌبض سبیط ػَاهل هس ًظط لطاض زٌّس. 

سْبهساضاى غطفب ثب هالحظِ افعایص ًبگْبًی ثسّیْبی ضطوشی وِ زض هبلىیز آى ضطیه ّسشٌس السام ثِ فطٍش سْبم ذَز ثطای ضّبیی اظ  .3

 ضیسه وبّص اضظش ثبظاض سْبم، ًٌوبیٌس ثلىِ زض ثطضسی سبیط هشغیطّبی سبثیط گصاض ثذطزاظًس. 



 
غٌؼز فؼبل  5ًسجز اضسجبط ثیي ثسّی هغلَة غٌؼز ٍ اضظش ضطوز ثطای ضطوشْبی  ایي سحمیك زلیلی لبعؼی ثط ٍخَز سَخِ ثِ ایٌىِ زض . ثب4

سبل اذیط هطبّسُ ًطس ثٌبثطایي هسیطاى ایطاًی ضطوشْبی فؼبل زض ایي غٌؼز ثِ خبی سَخِ غطف ثِ هیعاى  5زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى زض 

 ّبی ضطوز ضلیت سَخِ ًوبیٌس.  ثسّیْبی ضلجبی ذَز ثِ سبیط هطرػِ

ًوبیٌس،  اظ سبیط هَسسبر هبلی ٍ اػشجبضی سَخِ هی . هسیطاى ضطوشْبی ایطاًی ثطای سبهیي هبلی ٍ گطفشي ٍام ثِ ثبًىْبی فؼبل زض وطَض ثیطشط5

 گطزز سبهیي هبلی اظ سبیط هَسسبر هبلی غیط ثبًىی ضا ًیع هَضز سَخِ لطاض زٌّس. دیطٌْبز هی

 گطزز:  دژٍّص شیال اضائِ هیدیطٌْبزار هحمك ثطای اسشفبزُ وٌٌسگبى اظ ایي 

ّبی وَسبُ هثال یىوبِّ ثِ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى اضائِ ًوبیٌس سب زلز دژٍّطْبیی وِ ًیبظ ثِ  ضا ثطای زٍضُ ّبی ذَز . ضطوشْبی ثَضسی سطاظًبه1ِ

 ایي آهبض زاضًس افعایص یبثس. 

ی ثَضسی هطثَط ثِ لجل اظ ظهبى ػضَیز آًْب زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض . اعالػبر وبهلی اظ ٍضؼیز ثسّی، فطٍش، زضآهس ٍ سبیط اخعای ضطوشْب2

 ّوِ ضطوشْب هَظف ضًَس اعالػبر ذَز اظ ثسٍ سبسیس ضا زض اذشیبض ثَضس لطاض زٌّس.  ضَز یؼٌی سْطاى زض اذشیبض ثَضس گصاضشِ

گًَِ ًجَزُ، اعالػبر ضطوشْب ضا حصف ًٌوبیس ٍ اظ ایي گطزز ایٌ سْطاى ثِ ثْبًِ هحطهبًِ ثَزى اعالػبر وِ ثؼضب هؼلَم هی اٍضاق ثْبزاض . ثَضس3

 عطیك هَخت ثَخَز آهسى ضفبفیز اعالػبسی ٍ اظ ثیي ضفشي ضاًشْبی اعالػبسی گطزز.

هحممبى  اذشیبض زاًطدَیبى ٍ ضا زض ثبضٌس. آًْب ای زاضشِ وِ لسضر دطزاظش ضایبًِ ثٌسی اعالػبر ضطوشْب آٍضی ٍ عجمِ خوغ زاضایی ثب الشػبز ٍ . ٍظاضر4

 لطاض زّس سب اظ سب ثِ ػٌَاى هطخؼی ثطای غحز اعالػبر ثِ حسبة آیس. 

 گطزز.  خْز اًدبم سحمیمبر آسی ػٌبٍیي ظیط دیطٌْبز هی

 . ثطضسی سبثیط ًسجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى ثطای ّوِ غٌبیغ فؼبل زض ثَضس. 1

 سّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى اظ ثسٍ سطىیل آى. . ثطضسی هیعاى اضسجبط ًسجز ث2

 ای.  . همبیسِ ًسجز ثسّی غٌؼز ثط اضظش ثبظاض ضطوشْبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى ثب سبیط ثَضسْبی هٌغم3ِ

 . ثطضسی ضفشبض سْبهساضاى، اػشجبض زٌّسگبى ٍ ػطضِ وٌٌسگبى هَاز اٍلیِ زض اضسجبط ثب سغییطار ًسجز ثسّی ضطوز. 4

 هسیطاى ضطوشْبی ػضَ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى.  هبلی سَسظ ضٍضْبی سبهیي چگًَگی اضخحیز . ثطضسی5

 ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى.  . ثطضسی سبثیط اًساظُ ٍ سؼساز سْبم ضطوز ثط ًسجز ثسّی ضطوشْبی6

 . ثطضسی سبثیط ًسجز ثسّی ثلٌس هسر ثِ سطهبیِ ضطوز زض اضظش ضطوشْبی ػضَ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى. 7

 ّبی الشػبزی زض سغییطار ًسجز ثسّی ضطوشْبی ػضَ ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى.  . ثطضسی سبثیط چطذ8ِ

 ثبضس:  هحسٍزیشْبی سحمیك ثِ ضطح ظیط هی

 سبل ثبضس سب زلز آى ثبالسط ضٍز.  5سَاًسز ثیطشط اظ  . زٍضُ ظهبًی سحمیك هی1



 
 سَاًسز ول غٌبیغ ضا زضثطگیطز وِ ثِ زلیل هحسٍزیشْبی ظهبًی اظ آى غطفٌظط گطزیس. . سؼساز غٌبیغ هَضز ثطضسی ایي دژٍّص هی2

ض سْطاى ثطای ثؼضی اظ ضطوشْب زاضای الالهی ثبضس وِ هٌطب اذشالف ّبی گعاضش ضسُ ثِ ثَضس اٍضاق ثْبزا . ایي اهىبى ٍخَز زاضز وِ سطاظًبه3ِ

 ثیي حسبثطس ٍ ضطوز ثبضس وِ زض ایي سحمیك ضلن هَضز دصیطش ثَضس اسشفبزُ گطزیس. 

گیطز،  اسبس ضجبّز ضطوشْب غَضر هی . عجمِ ثٌسی ضطوشْب زض غٌبیغ ثَضسی چٌسیي ثبض زچبض سغییط ضسُ اسز ٍ ایي عجمِ ثٌسی وِ ثط4

 سغییط یبثس ٍ ضطوشْبیی اظ ایي غٌبیغ ذبضج ضًَس یب ثِ آى ٍاضز ضًَس.   ىي اسزهو

. ثب سَخِ ایٌىِ هجٌبی هحبسجِ ثؼضی اظ الالم سطاظًبهِ زض ایطاى ثب سبیط وطَضّبی خْبى هشفبٍر اسز، هوىي اسز زض غَضر سغییط همیبس 5

 سٌدص ٍ اضظیبثی ایي الالم اًسوی زض ًشبیح سغییط حبغل گطزز. 

 فْطسز هٌبثغ ٍ هبذص فبضسی 

 ٍ وبضثطز آى زض هسیطیز. سْطاى: اًشطبضار سوز.  (. آهبض1380هٌػَض ) ٍ هَهٌی، . آشض، ػبزل1

 ػلَم ضفشبضی. سْطاى: آگبُ. سحمیك زض (. ضٍش1383ظّطُ ٍ حدبظی، الِْ ) ٍ سطهس، ػجبس . ثبظضگبى،2

 (. هسیطیز هبلی هیبًِ )سطخوِ ػلی دبضسبییبى( سْطاى: سطهِ. 1382آض ) . ثطیگبم، اٍخیي اف ٍ گبدٌسىی، لَییس سی ٍ زی ٍظ فیلیخ3

( ًَع غٌؼز ٍ سبثیط آى ثط سبذشبض هبلی ضطوشْبی دصیطفشِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى. فػلٌبهِ ػلوی ٍ 1382. دَض حیسضی اهیس )4

 . 49-60. غفحِ 1382، دبییع ٍ ظهسشبى 16دژٍّطی سحمیمبر هبلی، ضوبضُ 

 (. هسیطیز سطهبیِ گصاضی ٍ اضظیبثی اٍضاق ثْبزاض. سْطاى: اًشطبضار زاًطىسُ هسیطیز زاًطگبُ سْطاى.  1376ٍ دبضسبییبى، ػلی. ) خْبًربًی، ػلی .5

 ( سیبسشْبی الشػبز والى ٍ اغالحبر سبذشبضی. سْطاى: هَسسِ هغبلؼبر ٍ دژٍّطْبی ثبظضگبًی. 1383ثطٍخطزی، ػلیطضب ) . ضحیوی6

 (. ولیبر ثبظضگبًی. سْطاى: هسضسِ ػبلی ثبظضگبًی. 1351) ػعیع ٍ سىیِ، ػجبس ،. سالحی7

 ػولی دژٍّص زض ػلَم اًسبًی ٍ اخشوبػی. سْطاى: ضضس.  ًظطی ٍ (. هجبًی1374ػلی ) . زالٍض،8

 ى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس.ّبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى. دبیب ( ثطضسی سبثیط سغییطار فػلی ثط ًَسبًبر ضبذع1385. ضیطظازی، سؼیس )9

 (. هسیطیز هبلی. سْطاى: آگبُ. 1362. ػجسُ سجطیعی، حسیي ٍ هطیط ظازُ هَیسی، دطٍیع. )10

 (. هسیطیز هبلی )خلس زٍم(. سْطاى:  چبح ٍ ًطط ثبظضگبًی. 1378. هسضس سجعٍاضی، احوس ٍ ػجساهلل ظازُ، فطّبز. )11

بفز سطهبیِ ٍ ًسجشْبی اّطم هبلی ضطوشْبی دصیطفشِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض سْطاى. هَثط ثط ث (. ػَاهل1378. هطهطچی، اهیط حسیي )12

 دبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس، هَسسِ ػبلی دژٍّص زض ثطًبهِ ضیعی ٍ سَسؼِ.  

 (، هسیطیز هبلی. سْطاى: اًشطبضار هسضسِ ػبلی ثبظضگبًی. 1354. هػغفَی همسم، ػلیطضب )13

(. هؼوبی سبذشبض سطهبیِ )سطخوِ ػلی دبضسبییبى(. فػلٌبهِ ػلوی ٍ دژٍّطی سحمیمبر هبلی، سبل اٍل ضوبضُ 1373. هیطظ، اسشَاضر سی )14

 . 1373زٍم ثْبض 
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